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Kejserinde Dagmars familiealbum Charlotte Zeepvat Hent PDF Smuk fotobog. Den danske prinsesse Dagmar
(1847-1928), datter af Christian den 9., blev i 1866 gift ind i den mægtige russiske tsarfamilie. Hendes

elskede og første forlovede døde, og hans lillebror arvede såvel trone som kone.
Gennem et ægteskab, der således startede på de hårdest tænkelige præmisser, blev Dagmar en elsket del af det
russiske hof. Og hun fik varig betydning for det russiske kejserlige hus, ligesom denne russiske forbindelse
havde enorm betydning og bevågenhed i den danske offentlighed i tiden. Hun blev i sit fædreland aldrig

omtalt som andet end Kejserinde Dagmar, og hun og hendes familie var ofte gæster i København.
Under Den Russiske Revolution mistede Dagmar sin søn, svigerdatter og fem børnebørn samt mange andre

familiemedlemmer, der brutalt blev henrettet af Rødgardisterne.

Det lykkedes overlevende familiemedlemmer at få den aldrende dame til at flygte med en datter til Danmark
– hun forlod herved meget mod sin vilje et Rusland i opløsning, det land, hun var blevet en del af, og som
hun havde lært at elske. Sine sidste år tilbragte Dagmar i Danmark som gæst i den danske kongefamilie. I

2006 blev hun genbegravet ved siden af sin mand i Moskva, som hun altid havde ønsket.

Om forfatteren: Charlotte Zeepvat er freelanceforfatter og historisk konsulent ved månedsmagasinet Royalty
Digest. Hun har skrevet flere bøger om royale emner, således Romanov

Autumn, Queen Victoria’s Family og Queen Victoria’s Youngest Son. Hun bor i Sussex i Storbritannien.

”Kigger dybt i de private arkiver og åbner vinduet til denne magtfulde, glamourøse familie” – Good Book
Guide

”Billederne af børnene i leg og deres udvikling ind i et voksenliv, der blev dømt smerteligt kort, er lige så
skarpe, som de er fascinerende” – Yorkshire Evening Post
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